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Úvod
Kontext vzniku zprávy
Regionální stálá konference (RSK) je platforma pro vzájemný dialog partnerů regionu
napomáhající lepší koordinaci aktivit v kraji ve vazbě na čerpání prostředků nejen
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). RSK zajištuje tvorbu a realizaci
Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020. RSK
prostřednictvím svého zvoleného zástupce partnersky spolupracuje s Národní stálou
konferencí (NSK) zřizovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR).
RSK je jedním z podstatných prvků systému koordinace územní dimenze, do kterého aktivně
vstupuje a svou činností by měla přispívat k naplnění tohoto konceptu v rámci programových
období 2014+ a 2021+, i když její tematický záběr se v čase postupně rozšiřuje i mimo
problematiku ESI fondů. Úkolem RSK je rozvíjet dialog o územních prioritách v kraji a podílet
na přípravě a realizaci územní dimenze. Rolí RSK jsou především plánování, koordinace,
iniciace, monitorování, vyhodnocování, informování a propagace.
Cílem projektu Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje III. je podpora
absorpční kapacity regionu a efektivní čerpání a cílení podpory z evropských, národních či
krajských zdrojů dle potřeb regionálních aktérů založené na principu partnerství a spolupráce
v území. RSK je platformou zapojenou také do přípravy na programové období po roce 2020
a naplňování aktivit definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.
Cílem výroční zprávy je popsat nejpodstatnější aktivity Regionální stálé konference
Královéhradeckého kraje (RSK KHK), jejích pracovních skupin a sekretariátu v průběhu roku
2020 s ohledem na role stanovené statutem RSK KHK.
Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni. Jedná se zejména
o odbor regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování
RSK a rovněž mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze.
Zpráva bude zároveň součástí monitorování projektu Operačního programu Technická
pomoc, z něhož je finančně podpořena činnost RSK KHK.
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Zdroje pro zpracování zprávy
Při tvorbě výroční zprávy RSK KHK se vycházelo z několika různých zdrojů. Mezi tyto zdroje
patří:















činnost Regionální stálé konference KHK
činnost pracovních skupin RSK KHK
zápisy a prezentace z jednání RSK KHK a pracovních skupin
činnosti sekretariátu RSK KHK
zkušenosti a postřehy pracovníků sekretariátu RSK KHK
jednání všech sekretariátů RSK na MMR
sběr příkladů dobré praxe činnosti RSK KHK
aktuality z regionální i národní úrovně
informace z MMR a Národní stálé konference
emailová komunikace s partnery a řídicími orgány
informace zjištěné při setkávání s lokálními i regionálními aktéry
informace zjištěné během mapování absorpční kapacity
webový portál RSK KHK www.rskkhk.cz
web Územní dimenze www.uzemnidimenze.cz

COVID-19
Sledované období bylo silně poznamenáno probíhající epidemií onemocnění COVID-19
a s tím spojenými vládními omezeními, což mělo dopad na plánované akce a aktivity.
Zároveň tato situace umožnila realizaci nových a inovativních přístupů v rámci aktivit RSK,
které budou popsány dále v rámci výroční zprávy (on-line setkání, webový portál, soutěž,
elektronický zpravodaj, e-learning ad.).
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Přehled aktivit Regionální stálé konference KHK
Zasedání Regionální stálé konference
RSK KHK je složena se zástupců regionálních partnerů,
kteří
zastupují
jednotlivé
sektory.
Z toho
Královéhradecký kraj má celkem 5 zástupců. Dalšími
zástupci jednotlivých sektorů v RSK KHK jsou obce a
města, místní akční skupiny, neziskové organizace,
podnikatelský sektor, akademická sféra, úřad práce a
další. RSK KHK tvořilo v roce 2020 celkem 19 členů
a stálí hosté. Předsedou RSK KHK v roce 2020 byl hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří
Štěpán, Ph.D. Koncem roku 2020 došlo k aktualizaci členů Regionální stálé konference KHK
na základě nominace Královéhradeckého kraje po podzimních krajských volbách a novým
předsedou se stal nový hejtman KHK Mgr. Martin Červíček. V roce 2020 se RSK KHK sešla
celkem dvakrát.
18. zasedání RSK KHK
18. jednání RSK KHK se původně mělo uskutečnit dne 12. března 2020. Z důvodu vládních
opatření toto jednání nemohlo být realizováno, a proto proběhlo až v náhradním termínu
dne 24. 6. 2020. Před zahájením zasedání byli vyhlášeni a oceněni 4 vítězové soutěže RSK
KHK „Buďte inspirací 2020“ (viz níže). V úvodu jednání byla představena aktualizace členů
RSK KHK – nový zástupce akademického sektoru a nový RIS3 manažer KHK. Prvním bodem
jednání byly novinky z gesce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a sekretariátu NSK, které se
týkaly představení novinek- Post COVID, národních dotačních titulů, změn v přístupech RSK a
RAP v programovém období 2021+, regionálních akčních plánech po roce 2020, změn ve
vymezení ITI, cílů SRR ČR 2021+ a jejího akčního plánu, aktualizace Implementačního plánu
ČR 2030 a usnesení z 15. zasedání NSK konaném v Broumově.
V dalším bodě jednání seznámil zástupce sekretariátu RSK KHK přítomné s usneseními
z hlasování per rollam členů RSK KHK v období listopad 2019–červen 2020. Všechny podklady
byly členům RSK zaslány před jednáním v rámci hlasování. Konkrétně se jednalo o Usnesení
č. 1/18/2020/RSK z prosince 2019 – Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury
Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v KHK (verze listopad 2019), Usnesení
č. 2/18/2020/RSK z prosince 2019 – Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KHK II (verze
listopad 2019), Usnesení č. 3/18/2020/RSK z března 2020 – Výsledky soutěže „Buďte
inspirací“, Usnesení č. 4/18/2020/RSK z března 2020 – Výroční zpráva RSK KHK za rok 2019
a Usnesení č. 5/18/2020/RSK z dubna 2020 – Zpráva o hodnocení plnění Regionálního
akčního plánu KHK (k 31. 12. 2019).
Členům RSK KHK byly dále představeny reakce řídicích orgánů, příp. ministerstev na usnesení
a podněty RSK KHK z minulého jednání, jež byly samostatným podkladem na jednání. Poté
byly prezentovány vybrané aktivity sekretariátu RSK KHK a stručně představeny hlavní body
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jednání PS RSK (od října 2019). Jako poslední vystoupili na jednání zástupci ITI Hradeckopardubické aglomerace a MAS v KHK. Zástupce ITI představil aktuality za ITI v současném
i budoucím období 2021+. Cílem Hradecko-pardubické aglomerace je vyjednat alokaci ve výši
cca 4 mld. Kč v šesti operačních programech. Sběr projektových záměrů do Strategie ITI stále
není ukončen. Nakonec byl zástupcem NS MAS představen stav implementace SCLLD
v Královéhradeckém kraji a další plány do budoucnosti.
Fotografie z 18. zasedání RSK KHK

19. zasedání RSK KHK
Druhé jednání RSK KHK roku 2020 se uskutečnilo dne 23. září. Jednalo se o poslední jednání
RSK KHK před obměnou politického vedení Královéhradeckého kraje. Prvním bodem jednání
byly novinky z gesce Ministerstva pro místní rozvoj ČR a sekretariátu NSK, které se týkaly
programového období 2021–2027, připravovaných koncepčních dokumentů MMR,
Hospodářské strategie, Národního plánu obnovy, Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech 2020 a dalších národních dotačních titulů MMR.
V rámci bodu Příprava ČR na programové období 2021+ představil zástupce Národního
orgánu pro koordinaci přehled fondů a programů pro příští programové období. Rovněž
apeloval na přípravu množství kvalitních projektů, které vyhovují stanoveným cílům EU.
Následná diskuze se týkala zejména podílu spolufinancování a přesunů alokací mezi
jednotlivými fondy. V dalším bodě jednání zástupce sekretariátu RSK KHK informoval o všech
dosud proběhlých aktivitách RSK KHK od roku 2014, kdy se uskutečnilo její historicky 1.
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zasedání. RSK KHK byla první RSK, která se sešla. RSK KHK už neřeší jen dotace EU, ale je
významnou platformou v regionu a respektovaný partner na národní úrovni. Poslední část
jednání byla věnována diskusi regionálních partnerů nad další rolí RSK KHK. Zástupce krajské
sítě MAS zmínil, že platforma RSK KHK je dávána za vzor všem RSK v ČR a kvitoval účast a
podporu této platformy ze strany politiků. Zástupce SMO ČR zhodnotil, že u fungování
panují v rámci ČR značné rozdíly – některé RSK jsou velmi aktivní a plní očekávanou roli, jiné
ovšem méně. Zástupce Úřadu práce ČR sdělil, že RSK KHK je významným zdrojem informací a
důležitá je i činnost pracovních skupin v rámci tvorby strategických dokumentů kraje.
Fotografie z 19. zasedání RSK KHK

Seznam schválených usnesení RSK KHK prostřednictvím hlasování per-rollam v roce 2020:





Usnesení č. 3/18/2020/RSK (březen 2020) – RSK KHK schvaluje: Výsledky soutěže
„Buďte inspirací“
Usnesení č. 4/18/2020/RSK (březen 2020) – RSK KHK schvaluje: Výroční zprávu RSK
KHK za rok 2019
Usnesení č. 5/18/2020/RSK (duben 2020) – RSK KHK schvaluje: Zprávu o hodnocení
plnění Regionálního akčního plánu KHK (k 31. 12. 2019)
Usnesení č. 1/19/2020/RSK (srpen 2020) – RSK KHK schvaluje: Aktualizaci Přílohy č. 1
Regionálního akčního plánu Královéhradeckého kraje – Seznam projektů
financovaných z IROP 1.1 (verze srpen 2020)
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Jednání pracovních skupin RSK
Regionální stálá konference KHK podobně jako všechny RSK v ČR zřídila jako své poradní
orgány pracovní skupiny (PS) pro stěžejní tematické oblasti daného regionu. Členy PS jsou
významní aktéři a experti na daná témata. RSK KHK měla v roce 2020 celkem 12 fungujících
PS. Poradními orgány RSK KHK jsou následující pracovní skupiny:













PS Cestovní ruch
PS Doprava
PS Kultura
PS Chytrý region
PS Obce a města
PS Sociální oblast
PS Venkov
PS Výzkum, inovace a podnikání
PS Vzdělávání
PS Zaměstnanost
PS Zdraví a bezpečnost
PS Životní prostředí a zemědělství

Během roku 2020 se sešli regionální partneři dvou PS RSK. Jednání proběhly prezenční
formou, formou on-line setkání žádná jednání neproběhla.
Harmonogram jednání pracovních skupin v roce 2020
12. 02. 2020 PS Zaměstnanost
26. 02. 2020 PS Výzkum, inovace a podnikání
Dne 12. 2. 2020 se konalo jednání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti KHK v roce 2020, které
má statut PS Zaměstnanost při RSK KHK. Na jednání byl projednán plán aktivit Paktu
zaměstnanosti pro rok 2020. Jeho Výkonná rada se bude pravidelně setkávat 1x za dva
měsíce. Každé z těchto jednání bude jinak tematicky zaměřeno. V roce 2020 bude pozornost
věnována zejména nabídce pracovní síly, flexibilní a vzdělané pracovní síle a roli prostředí
v sociálním začleňování. Navržená témata budou společně řešena a zahrnuta do akčního
plánu Paktu pro rok 2020. Na jednání byl dále představen aktuální vývoj realizovaných
projektů (Do praxe bez bariér a Predikce na trhu práce – KOMPAS). Druhý zmiňovaný projekt
bude ukončen 31. 12. 2020 a jeho aktivity se zaměřují na tvorbu funkčního predikčního
systému potřeb trhu práce na národní a regionální úrovni. Na konci jednání ještě byly
představeny výsledky prognózy vývoje počtu obyvatel ve správních obvodech ORP v KHK.
PS Výzkum, inovace a podnikání, která se sešla 26. 2. 2020, plní funkci Rady pro výzkum,
vývoj a inovace v KHK. Hlavním bodem jednání bylo projednání aktualizace Regionální
inovační strategie KHK 2021+ včetně realizace projektu Smart Akcelerátor II.
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Soutěž RSK „Buďte inspirací“
RSK KHK na svém 17. zasedání dne 22. října 2019 schválila vyhlášení soutěže „Buďte
inspirací“. Cílem soutěže bylo v rámci partnerství RSK KHK a plnění její role ocenit regionální
aktéry v KHK, kteří přispívají svými inovativními projekty (podpořenými z fondů EU) k rozvoji
Chytrého regionu KHK, tj. zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů kraje.
Mohou tak být inspirací pro další projekty a regionální aktivity. Vyhlašovatelem soutěže byla
RSK KHK.
Leták k soutěži RSK KHK „Buďte inspirací“

O vítězích v jednotlivých kategoriích hlasovali jednotliví gestoři těchto kategorií – RSK KHK,
MAS KHK, ITI Hradecko-pardubické aglomerace, CzechInvest. Hlasování o vítězích v této
kategorii probíhalo prostřednictvím on-line formuláře od 14. 2. do 26. 2. 2020. Vyhodnocení
za všechny kategorie měla RKS KHK původně odhlasovat na jednání RSK KHK dne 12. 3. 2020,
ale z důvodu propuknutí epidemie onemocnění COVID-19 došlo k odložení tohoto zasedání.
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Hlasování nakonec proběhlo formou per rollam a zúčastnilo se jej celkem 14 z 19 členů RSK
KHK. Všech 14 členů hlasovalo pro schválení. Slavnostní vyhlášení výherců se uskutečnilo
před 18. zasedáním RSK KHK dne 24. 6. 2020.
Fotografie z předávání cen vítězům soutěže

Výherci soutěže v jednotlivých kategoriích:
• Kategorie A Inspirace pro Chytrý region Královéhradeckého kraje – vítězem
kategorie se stala MAS Hradecký venkov s projektem O krok napřed
(spolufinancováno z OP Zaměstnanost)
• Kategorie B Leader pro Chytrý venkov Královéhradeckého kraje – vítězem
kategorie se stalo Město Dvůr Králové nad Labem s projektem Sdílená učebna
informatiky a robotiky (spolufinancováno z IROP – CLLD výzva MAS Královédvorsko)
• Kategorie C Smart projekt Hradecko-pardubické aglomerace za Královéhradecký
kraj – vítězem kategorie se stalo Statutární město Hradec Králové s projektem
Revitalizace budovy Muzea východních Čech (spolufinancováno z IROP z výzvy
nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace)
• Kategorie D Investičně atraktivní obec, město Královéhradeckého kraje – vítězem
kategorie se stalo Město Vrchlabí
Webové stránky soutěže jsou dostupné na adrese www.chytryregion.cz/soutez.
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Regionální akční plán 2021+
Regionální akční plán 2021+ (RAP) je nový národní intervenční nástroj určený výhradně pro
řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech v programovém období 2021–
2027. Jeho zpracováním byly dle metodiky MMR ČR pověřeny sekretariáty RSK a schválením
samotné regionální stálé konference. RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená
a postavená na konsenzu klíčových územních partnerů a řídicích orgánů. RAP KHK řeší pouze
vybrané tematické oblasti: Střední školství, Silnice II. třídy, Deinstitucionalizace sociálních
služeb, Zdravotnická záchranná služba. V rámci RAP budou v dohodnutých tématech
stanoveny alokace na úrovni území kraje. Zpracovatel RAP (sekretariát RSK KHK)
spolupracuje při tvorbě jednotlivých aktivit RAP včetně sběru projektových záměrů (přílohy
RAP) s dotčenými odbory Krajského úřadu KHK, ale i s dalšími zapojenými subjekty v regionu
včetně členů RSK KHK. V další fázi budou aktivně zapojeny i pracovní skupiny.
Aktivity Regionálního akčního plánu KHK

Deinstitucionalizace
sociálních služeb

Silnice II. třídy

Střední školství

Zdravotnická
záchranná služba

SŠ / VOŠ / Konzervatoře
Speciální školy (bez obálky)

Mapování a monitoring
I v roce 2020 sekretariát RSK nadále průběžně mapoval absorpční kapacitu regionu formou
sběru projektových záměrů, zároveň začal připravovat společně s MMR propojení regionální
databáze s připravovanou centrální databází projektů. Sekretariát RSK KHK pravidelně
monitoruje čerpání dotací EU a každý měsíc zveřejňuje zprávy, které mají informativní
charakter nejen pro regionální subjekty, ale např. i pro řídicí orgány k identifikaci bariér
čerpání.
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Miliardy

Ukázka výstupů monitoringu - Využití finančních prostředků z ESIF v KHK dle operačních
programů (k 31. 12. 2020)
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Celkové způsobilé výdaje na projekty s podanou žádostí

18,9

Celkové způsobilé výdaje na projekty se schválenou žádostí,
projekty ve fázi realizace a ukončené projekty
Celkové způsobilé výdaje na neschválené a nerealizované
projekty

18

15,5

16
14

podané žádosti celkem: 60 mld. Kč

12

10,7

neschválené a nerealizované žádosti celkem: 18,6 mld. Kč

9,4

10
8

schválené žádosti, realizované a ukončené projekty celkem: 35 mld. Kč
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Zdroj dat: MMR

Absorpční kapacita je podporována také provozovaným rozcestníkem dotací,
www.dotacnirozcestnik.cz. Zájemci z řad obcí a měst zde mohou nalézt všechny aktuální
dotační výzvy, pomocí kterých lze financovat projekty z evropských, národních nebo
krajských zdrojů.
Kontinuální sběr projektových záměrů probíhá prostřednictvím on-line formuláře, jenž je
dostupný na stránce www.chytryregion.cz/projekty. Uživatel si všechny své zde vložené
projekty může dále upravovat či aktualizovat. Dle potřeb byly emailem, jehož součástí byl
odkaz na webové stránky, oslovovány vybrané subjekty, tzn. co nejširší okruh potenciálních
žadatelů.
Na stejnou stránku jsou rovněž vkládány odkazy návrhy nových operačních programů na
období 2021+. Potenciální žadatel o dotace má zde možnost vyplnit registrační formulář
týkající se podnětu na poskytovatele dotací. Odpovědi ve formuláři poslouží k identifikaci
bariér čerpání dotací a také ke zmapování bílých míst.
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V roce 2020 byla rovněž aktualizována příloha č. 1 RAP KHK „Seznam projektů
financovaných z IROP 1.1 a vazba na úseky splňující stanovená kritéria programu“.
Aktualizovanou verzi přílohy č. 1 schválila RSK KHK v rámci korespondenčního hlasování
v srpnu 2020.

Vzdělávací kurz RSK KHK
Ve sledovaném období sekretariát RSK připravil vzdělávací kurz RSK ve formě elearningu v rámci tzv. Akademie Chytrého regionu KHK. Cílem kurzu je informovat
o inovativním přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, kterou koordinují
mj. právě regionální stálé konference (RSK). Kurz je zaměřen na popis principů územní
dimenze a jejich typů, základní charakteristiku RSK, ale i integrovaných nástrojů jako jednu
z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze
v koncepčních dokumentech a dotačních programech. Kurz bude spuštěn na jaře 2021 a je
primárně určen zainteresovaným subjektům a partnerům, kteří jsou zapojeni do koordinace
územní dimenze s akcentem na území Královéhradeckého kraje. Jedná se především o členy
a hosty Regionální stálé konference KHK a zástupce pracovních skupin RSK KHK.
Ukázka vzdělávacího kurzu RSK KHK
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Syntéza strategií CLLD
V rámci koordinace územní dimenze včetně jejího vyhodnocování sekretariát RSK KHK
zpracoval ve spolupráci s Krajskou sítí MAS tzv. syntézu strategií komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) na území Královéhradeckého kraje, která ukazuje přerozdělení
alokací mezi jednotlivými místními akčními skupinami 2014–2020. Tento dokument
porovnává alokace dle území MAS, programových rámců, operačních programů apod.
V Královéhradeckém kraji je celkem 15 místních akčních skupin, které v rámci svých strategií
přerozdělují dotace ve výši cca 1,2 mld. Kč na rozvoj venkova v Královéhradeckém kraji.
Ukázka mapového výstupu ze syntézy – Alokace místních akčních skupin KHK v období
2014–2020

Zpravodaj RSK
Ve sledovaném období si RSK KHK nechala zpracovat layout (šablonu) zpravodaje RSK ve
formátu A4 a A3 v grafickém programu. Šablona A4 má jednostrannou a vícestrannou verzi
a šablona A3 je navržena tak, aby se pomocí ní mohli prezentovat i různé mapové výstupy.
Zpravodaj bude průběžně informovat o novinkách RSK (zasedání RSK KHK a setkání
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pracovních skupin, akce a aktivity), bude poskytovat i informace z národní úrovně včetně
programového období 2021–2027, zároveň prostřednictvím zpravodaje budou prezentovány
i vybrané výstupy včetně monitoringu a mapování. Zpravodaj RSK KHK je v současné době
pouze elektronicky uveřejňován na webu www.rskkhk.cz, v budoucnu je v plánu i listinná
podoba tohoto zpravodaje, která bude k dispozici účastníkům plánovaných setkání RSK KHK
(jednání RSK či PS, konference, semináře, regionální setkání či workshopy).
Ukázka šablony Zpravodaje RSK

15

Web RSK KHK
V roce 2020 došlo k aktualizaci webu Regionální stálé konference KHK www.rskkhk.cz.
Sekretariát RSK vytvořil aktualizaci stránek RSK KHK v rámci regionálního portálu Chytrý
region, který slouží jako komunikační platforma s regionálními partnery. Nová domovská
stránka RSK KHK je nyní rozcestníkem, na kterém si cíloví uživatelé mohou vybrat, co je
v rámci územní dimenze a regionálního partnerství zajímá, ať už jednotlivá zasedání RSK či
pracovních skupin, akce pořádané pod hlavičkou RSK, přípravu Regionálního akčního plánu
KHK 2021+, monitoring dotací či mapování absorpční kapacity území (sběr projektů), aktuální
informace k programovému období 2021–2027 nebo k integrovaným nástrojům ITI a CLLD
a akčním plánům vzdělávání KAP a MAP.
Ukázka nového webu RSK KHK

Sekretariát RSK
Sekretariátem RSK je regionální a investiční
rozvojová agentura Centrum investic, rozvoje
a inovací,
která
zajišťuje
chod
RSK po
administrativní, organizační a koordinační stránce
a veškeré odborné aktivity.
Činnost RSK KHK je financována z Operačního programu Technická pomoc. Z projektu jsou
dle podmínek výzvy hrazeny náklady na pořádání konferencí, regionálních setkání,
workshopů a seminářů a osobní náklady na tým sekretariátu.
Sekretariát organizuje zasedání RSK KHK a jednání PS, dle potřeb komunikuje s regionálními
subjekty, členy RSK KHK, členy pracovních skupin a MMR. Sekretariát RSK KHK se pravidelně
zúčastňuje setkání všech sekretariátů RSK včetně jejich společných setkání s odbory
regionálních rozvojů.
16

Poslední prezenční setkání všech sekretariátů RSK v roce 2020 se uskutečnilo dne 1. 7. 2020
v Pardubicích společně s PS Regionální SRR ČR 21+ a se zástupci územních partnerů. Hlavními
body programu byla role RSK po roce 2020, tvorba Regionálního akčního plánu 2021+,
regionálně specifické aktivity v rámci Akčního plánu SRR ČR 2021–2022. Pasportizaci
podnikatelského prostředí na tomto setkání prezentovala agentura CzechInvest.
Sekretariát RSK pravidelně komunikuje s MMR, ve stanovených termínech řeší a plní úkoly,
které jsou sekretariátu RSK a RSK KHK ukládány, podává podněty ke zlepšení, a to buď
elektronicky či osobně na setkáních sekretariátů RSK. Zástupci MMR se aktivně účastní všech
zasedání RSK KHK, kde členům a hostům RSK prezentují aktuální informace z národní úrovně,
reagují na jejich podněty, berou je na vědomí, popř. je dále posílají k řešení na ostatní řídicí
orgány či NSK. RSK KHK včetně pracovních skupin a sekretariátu RSK identifikují v rámci svých
činností a jednání závěry a doporučení z regionu pro řídicí orgány operačních programů, příp.
ostatní resorty včetně bariér čerpání dotací a bílých míst. Všechny výstupy jsou předávány na
příslušné subjekty s očekáváním zpětné vazby.
Sekretariát RSK KHK se zúčastňuje i zasedání Národní stálé konference (15. zasedání NSK
v Broumově 26.–27. února 2020, 16. zasedání NSK dne 24. listopadu 2020, které bylo poprvé
on-line) a seminářů řídicích orgánu či zprostředkujících subjektů, mapuje absorpční kapacitu,
monitoruje nové dotační možnosti a čerpání v programovém období 2014–2020 dle výstupů
z MS 2014+. V roce 2020 se zapojil do tvorby Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje
ČR na období 2021–2022.
Aktivity a činnosti RSK se prezentují informační brožurou, informačními letáky a roll-upem
na všech akcích, které její sekretariát organizuje či spolupořádá. Sekretariát RSK pravidelně
aktualizuje internetové domény www.rskkhk.cz, které společně s emailovou komunikací
slouží jako hlavní informační kanál o aktivitách RSK KHK v regionu. Nově byla také
zpracována šablona zpravodaje RSK na období 2021+.
Kromě výše uvedených aktivit sekretariát RSK participoval na dalších níže uvedených
vybraných činnostech v roce 2020:








revize bílých míst a bariér čerpání – dotace ČR a EU
hospodářsky slabé regiony – spolupráce s ostatními RSK
návrh regionálně specifických aktivit do AP SRR 21+
hodnocení projektů do Národního programu rozvoje cestovního ruchu
spolupráce s nositeli MAP (např. strategické rámce MAP)
COVID – informační rozcestník, sběr projektů, dobrá praxe
ad.
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Seznam zkratek
CIRI

Centrum investic, rozvoje a inovací

CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj

ČR

Česká republika

ESIF

Evropské strukturální a investiční fondy

EU

Evropská unie

FTE

Full Time Equivalent

HK

Hradec Králové

IN

Integrované nástroje

IROP

Integrovaný regionální operační program

ITI

Integrované územní investice

KAP

Krajský akční plán

KHK

Královéhradecký kraj

KÚ

Krajský úřad

MAP

Místní akční plán

MAS

Místní akční skupina

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

NSK

Národní stálá konference

OP

Operační program

PR

Public relations

PS

Pracovní skupina

RAP

Regionální akční plán

RSK

Regionální stálá konference

ŘO

Řídicí orgán

SRR

Strategie regionálního rozvoje
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